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11. Sınıf
Sosyoloji

Toplumsal Değişme ve Gelişme - 1
1. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ile 21. yüzyıl devrimi olarak
kabul edilen nanoteknolojik ürünler çok hızlı bir şekilde
hayatımıza girerken, bu ürünleri üreten medeniyetlerin
değer yargılarının ve yaşam kültürünün toplumlara yayılması o kadar hızlı olmamıştır.

4. Japonya’nın siyasi ve ekonomik modernleşmede elde
ettiği önemli başarının başlıca sebebi milletçe kesintisiz bir şekilde planlı ve disiplinli bir çaba sergilemiş olmasıdır. Bundan dolayı modernleşmeye verdiği kültürel
tepki, diğer toplumların övgüsünü kazanmış durumdadır.
Oysa diğer toplumların modernleşme karşısındaki tepkisi
Japonlar gibi olmamıştır.

Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisi dile getirilmektedir?

Bu parçadan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Teknolojik buluşların toplumsal değişimi hızlandırdığı
B) Yeniliklerin benimsenmesinin uzun zaman aldığı

A) Modernleşme toplumlar için yeni sorunlar üretir.

C) Kültürel öğelerin değişim hızının farklı olduğu

B) Kültürel yapısı güçlü toplumların tepkisi açık olur.

D) Yeniliklerin tek bir kaynaktan dünyaya yayıldığı

C) Japonların kültürel yapısı diğer toplumlarla aynıdır.

2. Bir farklılaşmanın değişim olabilmesi için kalıcı, toplumsal olabilmesi için de birden fazla kişiyi etkilemesi gerekir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucunda
toplumsal bir değişim beklenmez?
A) Ülke nüfusunun önceki yıllara göre hızlı artması
B) Teknoloji kullanımının her alanda yaygınlaşması
C) Tekstil alanında güçlü girişimcilerin ortaya çıkması
D) Üretim artışından dolayı balık fiyatlarının düşmesi
E) Gelirlerde tüketimi etkileyen artışların oluşması

3. Aşağıdaki özelliklere sahip toplumlardan hangisinde
değişimin daha yavaş gerçekleşmesi beklenir?
A) Eğitim düzeyi yüksek olan toplumlar
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E) Değişimin kaçınılmaz olduğu

D) Modernleşme ile her toplum yüzleşmek zorundadır.
E) Aynı etkiye verilecek tepki, toplumlara göre değişir.

5. Toplumsal değişme, her toplumun kültüründe, yapısında ve toplumsal davranışlarında zaman içinde yaşanan
farklılaşmalardır. Değişme toplumun iç dinamiklerinden
kaynaklanabileceği gibi dünya genelindeki gelişmeler de
değişime sebep olabilir.
Buna göre toplumsal değişme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Doğal bir sonuçtur.
B) Zorunlu bir süreçtir.
C) Her zaman ileriye yöneliktir.
D) Her toplumda görülür.
E) İç ve dış kaynaklı olabilir.

6. Coğrafyanın insan üzerindeki etkisi görmezlikten gelinemez. Örneğin Sibirya’nın çok soğuk bir iklime sahip
olması orada yaşayan insanların beslenme, barınma ve
giyim tarzında etkili olmuştur.

C) Yönetim biçimleri demokrasi olan toplumlar

Bu açıklamadan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?

D) Bilimsel verilere göre yapılanmış toplumlar

A) Coğrafya toplumlar için önemli bir sorundur.

B) Sanayisi gelişmiş toplumlar

E) Geleneksel özelliklerin ağırlıklı olduğu toplumlar

B) Toplumların pek çok özelliği coğrafi koşullara göre
şekillenir.
C) Coğrafi özelliklerin sebep olduğu fırsatlar vardır.
D) Toplumlar kendilerine uygun coğrafyalarda yaşamalıdır.
E) Her toplum yaşadığı coğrafyadan aynı şekilde etkilenir.
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7. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeye en az
etki eder?

10. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının
olumsuz etkilerinden biri olamaz?
A) İnsanların diğer ilgi alanlarına olan bağlarını azaltır.
B) Toplumsal sınıf farklılıklarının ortaya çıkmasına sebep
olur.
C) İnsanların dinlenme süresini kısaltıp, sosyal ilişkileri
azaltabilir.
D) Aile üyelerinin kişisel ve duygusal ilişkilerini ortadan
kaldırabilir.
E) Yayınlar iyi denetlenmediğinde çocuk ve gençler üzerinde ahlaki açıdan olumsuz etkiler yaratabilir.

A) Bilimsel çalışmaların yoğunlaşması
B) İletişim araçlarının yaygınlaşması
C) Teknolojik çeşitliliğin artması
D) Müze sayısının artması

8. Bir zamanlar her mahallenin bir postacısı vardı ve o postacı mahalleli için çok önemliydi. Oysa bugün postacının
varlığı pek bilinmiyor. Çünkü artık her şey bir telefon tuşu
kadar yakın.
Açıklamada dile getirilen toplumsal değişimin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasi yapı
B) Ekonomik gelişme
C) Teknolojik gelişme
D) Uluslararası ticaret
E) Toplumsal etkileşim

9. Toplumsal değişmenin ana dinamiğini oluşturan, bütün toplumların üretim ve tüketim alışkanlıklarını değiştiren unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilim ve teknoloji
B) Fiziki çevre
C) Toplumsal ilişkiler
D) Uluslararası ilişkiler
E) Nüfus dağılımı
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E) Turist sayısının artması

11. İnsanoğlu aklı sayesinde doğayı kendi ihtiyaçları için kullanmayı öğrenmiştir. Önceleri gideceği yere yürüyerek giden insanlar kendinden daha güçlü ve hızlı koşan hayvanları evcilleştirmiş ve kullanmıştır. Zamanla tekerleği icat etmiş, otomobili, ucağı son olarak uzay araçlarını yapmıştır.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Toplumsal gelişmeler sorunlara çözüm getirdiği gibi
yeni toplumsal sorunlar yaratabilir.
B) Toplumsal ilerlemeler uygun toplumsal koşullarda gerçekleşir.
C) Toplumsal gelişmeler toplumdan topluma farklılık gösterir.
D) Toplumsal ilerleme zamana yayılarak aşama aşama
gerçekleşir.
E) Olumsuz tepkiler yeniliklerin yaygınlaşmasını engeller.

12. Çağımızda insan ve toplumsal yaşam tamamen teknolojik devrimin etkisi altındadır. Televizyon, bilgisayar, internet gibi teknolojik ürünler aile hayatından sanata, siyasi
tutumlara kadar her alanda derin ve kökten değişimlere
sebep olmaktadır.
Açıklamadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Teknolojik gelişmeler, toplumsal değişmeye neden
olan önemli bir etkendir.
B) Teknoloji, bilimsel gelişmelerin sonucu ortaya çıkan
ürünlerdir.
C) Teknolojik yaşam, insan hayatını kolaylaştırmaktadır.
D) Toplumsal kurumların gelişmesinde teknoloji etkilidir.
E) Toplumsal değişim, kültürel değişimin bir sonucudur.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

